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CONSULTA Nº 01/2016 

1. Consulta 

 

Trata-se de consulta realizada pela Ilma. Secretária de Saúde do município de Nanuque 

a respeito da utilização do incentivo para custeio das unidades da rede farmácia de 

minas para pagamento das servidoras efetivas que atuam na respectiva farmácia. 

 

2 Análise e Fundamentação 

 

O questionamento elaborado diz respeito à possibilidade da utilização do incentivo 

para custeio das unidades da rede farmácia de minas para pagamento das servidoras 

efetivas que atuam na respectiva farmácia. 

Pois bem, ab initio, deve ser levada em consideração a legislação que trata do assunto, 

qual seja: Deliberação CIB-SUS/MG Nº 1.490 datada de 19 de junho de 2013. 

Vejamos a disposição transcrita especificamente sobre o tema questionado: 

 

Art.13 O incentivo para custeio das Unidades da Rede 

Farmácia de Minas tem por objetivo principal a fixação do 

profissional farmacêutico que atuará como Diretor(es) 

Responsável(is) Técnico(s) pela Unidade da Rede Farmácia de 

Minas.  

§1º O repasse do recurso de que trata o caput desse artigo está 

condicionado à assinatura do Termo de Responsabilidade 

Técnica constante no Anexo III desta Resolução.  

§2º Quando o município possuir plano de cargos e salários e 

o(s) Diretor(es) Responsável(is) Técnico(s) pela Unidade da 

Rede Farmácia de Minas for ocupante do respectivo cargo 

definido na lei municipal, poderá utilizar o recurso para 

custeio do Programa Farmácia de Minas. 

§3º Recomenda-se que o valor de remuneração do(s) 

Diretor(es) Responsável(is) Técnico(s) pela Unidade da Rede 

Farmácia de Minas não seja inferior ao piso salarial da 

categoria para farmácias e drogarias do Estado de Minas 
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Gerais, obedecidas as regras de planos de cargos e salários 

existentes em cada município. 

 

Em síntese, insta esclarecer, como a própria redação da Deliberação determina: 

1. O incentivo tem por objetivo principal a fixação do profissional farmacêutico 

que atuará como Diretor(es) Responsável(is) Técnico(s) pela Unidade da Rede 

Farmácia de Minas. 

2. O repasse do recurso de que trata o caput desse artigo está condicionado à 

assinatura do Termo de Responsabilidade Técnica; 

3. Quando o município possuir plano de cargos e salários e o(s) Diretor(es) 

Responsável(is) Técnico(s) pela Unidade da Rede Farmácia de Minas for 

ocupante do respectivo cargo definido na lei municipal, o recurso financeiro 

poderá ser utilizado para custeio do Programa Farmácia de Minas; 

4. O valor de remuneração do(s) Diretor(es) Responsável(is) Técnico(s) pela 

Unidade da Rede Farmácia de Minas não seja inferior ao piso salarial da 

categoria para farmácias e drogarias do Estado de Minas Gerais, obedecidas as 

regras de planos de cargos e salários existentes em cada município. 

Desta feita, temos situações que devem ser observadas. O recurso financeiro 

repassado não tem caráter exclusivo para repasse aos farmacêuticos, ele tem a 

finalidade de auxiliar na fixação do profissional denominado Diretor(es) 

Responsável(is) Técnico(s), quando necessário, mas também pode ser utilizado para 

custeio do Programa Farmácia de Minas. 

Deve ser levado em consideração o plano de cargos e salários do município e o regime 

de contratação do servidor, haja vista que a própria deliberação menciona que nos 

casos de servidor efetivo, o recurso financeiro poderá ser utilizado para custeio do 

Programa Farmácia de Minas. 

Infere-se dessa premissa que no caso de servidor efetivo, o recurso terá outra 

destinação, visto que o incentivo para fixação do servidor não será necessário, dada a 

estabilidade trazida aos ocupantes de cargos públicos. 

Deve ser frisada a necessidade do repasse financeiro ser destinado no caso de 

necessidade de fixação do profissional, não sendo ele ocupante de cargo efetivo, e 

respeitado o piso salarial, para pagamento do profissional farmacêutico que atuará 



 

Rua Rio de Janeiro, 471 - 10º andar – Centro  – Belo Horizonte/ MG 
CEP 30160-040 – Telefax: (31)3287 3220 – E-mail: info@cosemsmg.org.br 

 

como Diretor(es) Responsável(is) Técnico(s) pela Unidade da Rede Farmácia de 

Minas. 

O incentivo financeiro só pode ser destinado a esses profissionais, o que está 

expressamente descritos na Resolução. 

 

A disposição de V. S.ª para os esclarecimentos complementares que se fizerem 

necessários. 

Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2016. 
 

 

Cristiane Aparecida Costa Tavares Roque 
Advogada/ OAB MG 106.161 
 


